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Výročná správa  
Kontrolnej komisie občianskeho združenia 

 Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Košice  
za  rok 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 

V Košiciach, 3 . 2. 2022 
 
 

                                                  
Stanislav Priščák, v. r.  
Predseda kontrolnej komisie 
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Vzhľadom k tomu, že ku dňu zostavenia predbežnej správy kontrolnej komisie nie sú 
uzavreté všetky účtovné operácie a z dôvodu, že v súlade so zákonom o účtovníctve 
ešte môžu dobiehať niektoré vyúčtovacie doklady,  kontrolná komisia predkladá 
predbežnú správu KK za rok 2021. Výročná správa KK bude predložená  po účtovnej 
závierke a ukončení účtovného auditu, ktorý v súčasnosti prebieha, najneskôr však 
do termínu konania Mestskej komisie.  
  
Kontrolu vykonali za účtovné obdobie od.1.1 .2021 do 31.12.2021 
 
Priščák Stanislav  - predseda kontrolnej komisie 
Juhás Marcel        - člen kontrolnej komisie 
Mgr.Staš Ivan       - člen kontrolnej komisie 
Marenčin Tomáš   - člen kontrolnej komisie 
Milkovič Peter       - člen kontrolnej komisie 
 
 
Kontrolná činnosť SRZ MsO Košice 
 
Kontrolná komisia MsO SRZ Košice v zmysle Stanov SRZ /§17/ a Organizačného 
poriadku SRZ /§16/ vykonala kontrolu hospodárenia za kalendárny rok 2021 
občianskeho združenia SRZ MsO Košice ako aj MsO Košice s. r. o., ktorej 100% 
vlastníkom je SRZ MsO Košice: 

 
kontrola hospodárenia a hospodárskej činnosti SRZ MsO Košice 
kontrola plnenia úloh SRZ MsOKošice 
kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom SRZ MsO Košice 
kontrola vedenia spisovej agendy podľa spisového poriadku 
kontrola plnenia plnení výročnej členskej schôdze SRZ MsO Košice 
kontrola hospodárenia a hospodárskej činnosti MsO  Košice s.r.o 
  
Členovia kontrolnej komisie na základe mandátu požiadali výbor  MsO SRZ Košice 
a zástupcu spoločnosti, ktorá pre SRZ poskytuje účtovno- personálno-mzdové 
a administratívne práce o predloženie dokladov potrebných na vykonanie kontroly.  
 
Doklady za rok 2021, boli predložené kontrolnej komisii : 
 
došlé a vyšle faktúry,   
bankové výpisy,  
účtovný  denník, 
príjmové a výdavkové pokladničné doklady,  
pracovné zmluvy, 
obchodné zmluvy  
zápisnice  zo zasadnutí výboru za rok 2021 
vyúčtovanie členských známok a povolení 
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Napriek obmedzeniam spôsobenými opatreniami v súvislosti v výskytom pandémie 
Covid -19, členovia kontrolnej komisie v súlade s dodržiavaním pandemických 
opatrení vykonali kontrolu za rok 2021  v súlade so stanovami a organizačným 
poriadkom SRZ MsO Košice.  Kontroly prebiehali priebežne a boli vykonané 
priebežné zápisy z kontrol KK na ktorých sa zúčastnili všetci členovia kontrolnej 
komisie. Konkrétne bola vykonaná kontrola na základe účtovnej a inej dokumentácie 
ako aj fyzická kontrola napr. pri zarybňovaní revírov a fyzická kontrola  prebiehajúcej 
rekonštrukcie chát v Čani, či inventarizácia hotovosti. 
 
Kontrola pokladničných dokladov a stavu pokladne 
 
- stav pokladne podľa  pokladničnej knihy bol SRZ MsO  Košice k 1.1.2021: 310,30 
€.  
- stav pokladne SRZ MsO Košice k 31.12.2021 bol : 669,56  €.  
- účtovný denník  je vedený v súlade s platnými predpismi o účtovníctve, 
pokladničné doklady , boli predložené, v súlade so zápisom v účtovnom  denníku.  
Kontrolou pokladne SRZ MsO Košice dňa 31. 12. 2021  neboli zistené rozdiely medzi 
účtovným a fyzickým stavom finančnej hotovosti.   
 
MsO Košice s. r. o. vedie dve pokladničné knihy a to hlavnú pokladňu a pokladňu 
Hostel Vodná 
 
-stav pokladne MsO Košice s.r.o. v Hlavnej pokladni bol k  1. 1. 2021 bol 299,27 EUR  
- stav pokladničnej hotovosti MsO Košiece s.r.o. - Hlavná pokladňa k 31.12. 2021 bol 
40,- EUR 
- stav pokladničnej hotovosti MsO Košice s. r. o. k 1. 1. 2021 bol 616,35 EUR  
- stav pokladničnej hotovosti MsO Košice s. r. o. k 31. 12. 2021 bol 101,83  EUR,  
                                                                              
 
Kontrolou  hotovosti  oboch pokladní MsO Košice s.r.o, dňa 31. 12. 2021 neboli 
zistené rozdiely medzi účtovným stavom a fyzickým stavom finančných prostriedkov. 
Platobné karty , boli používané v roku 2021 v súlade s evidenciou v bankových 
výpisoch, pri kontrole poskytnutých záloh neboli zistené nedostatky. 
 
Kontrola stavu účtov SRZ MsO  Košice. 
 
Účet SRZ MsO Košice vedený v ČSOB a.s : 
 
k 1.1. 2021 bol stav účtu 37,30 € bežný účet 
k 31.12. 2021 bol stav účtu  135,57 € bežný účet 
stav sporiaceho účtu k 1.1. 2021 bol 422,52 € 
stav sporiaceho účtu k 31.12.2021 bol 422,52 € 
stav účtu soc. Fondu  k 1. 1. 2021 bol  10,33 € 
stav účtu soc.fondu k 31. 12. 2021 bol 10,33 EUR 
 



 Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Košice  
                                so sídlom: Vodná 1, 040 01 Košice, IČO: 30686032 
                                                                                                                               Príloha č. 4 
Účet  SRZ MsO Košice vedený v PRIMA BANKE: 
Stav k 1. 1. 2021 bol 155,43 € 
Stav k 31. 12. 2021 bol 130,43 € 
 
Sporiaci  účet bol vytvorený z dôvodu vytvorenia prostriedkov na zhodnotenie 
majetku SRZ MsO Košice, na základe rozhodnutia členskej základne SRZ MsO 
Košice, ktorý bol použitý v roku 2019 a 2020 na rekonštrukciu chát v Čani v súlade 
so schváleným rozpočtom. 
 
Účet vedený v Prima banke nemá opodstatnenie, preto kontrolná komisia navrhuje 
účet zrušiť. V súčasnosti okrem poplatkov v banke sa na ňom nerealizujú žiadne 
kreditné ani debetné operácie. 
 
 
Kontrola stavu účtov MsO Košice s.r.o. 
 
Účet MsO Košice s.r.o vedený v ČSOB a.s : 
 
 
k 1.1. 2021 bol stav účtu 53,47 € bežný účet 
k 31.12.2021 bol stav účtu 5834,24 € bežný účet 
 
 
Stav majetku MsO SRZ Košice 
 
 
Zástupkyňa spoločnosti, ktorá poskytuje účtovno- personálno-mzdové 
a administratívne práce pre SRZ MsO Košice predložila súpis majetku na základe 
požiadavky kontrolnej komisie. Na základe predloženého zoznamu je:   
A/ stav majetku v zostatkovej účtovnej hodnote k 1.1. 2021 je 211 438,73 € 
B/ stav majetku v zostatkovej účtovnej hodnote k 31.12. 2021 je 395 062,61 € 
 
V roku 2021 došlo k navýšeniu  majetku vo výške  183 623,88 EUR. Hodnota 
obstarávacej ceny ( bez ročného odpisu) vo výške 44 124,43 EUR bolo navýšenie 
rekonštrukcie chát  a 150 000 EUR bolo navýšenie podielu základného imania v MsO 
Košice s. r. o., ktorej je SRZ MsO Košice jediným spoločníkom a to zápočtom 
záväzkov MsO Košice s.r.o. z predchádzajúcich období.  
OZ naďalej eviduje nedokončenú investíciu k 31. 12. 2021 v celkovej výške  
81 626,76 EUR, čo   predstavuje čiastku  preinvestovaných finančných prostriedkov 
na rekonštrukciu chát z celkového rozpočtu 84 714,44 EUR. 1ieto preinvestované 
finančné prostriedky sú v účtovnej evidencii vedené ako obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku nezaradeného do užívania.  Zaradenie majetku sa vykoná 
v súlade s účtovnými predpismi a to po kolaudácii dokončenej rekonštrukcie. V roku 
2021 aj napriek pandemickým opatreniam sa podarilo rekonštrukciu dokončiť cca na 
90 % a predpokladá sa celkové dokončenie chát do 30. 9. 2022.  
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Vyúčtovania členských známok 
 
V zmysle stanov SRZ má byť vykonaná kontrola vyúčtovania členských známok, 
povolení. Vyúčtovanie bolo v súlade s predpismi SRZ, za obdobie od 1.1.2021 do 
31.12.2021 
Predalo sa 4809 ks členských známok pre dospelých v hodnote 168 315,- EUR 
a 148 ks  členských známok detských v  hodnote 2 516,-  EUR. EUR. 
 
Vyúčtovanie odmien MsO SRZ Košice. 
 
Výška odmien za činnosť funkcionárom a členom SRZ MsO Košice schválená 
zasadnutím výboru zo dňa 10. 11. 2021 SRZ MsO Košice bola vyplatená v celkovej 
výške 19.625,-€.  
Výška odmeny za predaj povoleniek pre externých predajcov ( predajne) schválená 
na zasadnutí výboru dňa 10. 11. 2021 bola vyplatená vo výške 3 300,- EUR.  
Podrobný zoznam je priložený v spisovej agende a účtovníctve SRZ MsO Košice za 
rok 2021. 
 
 
 
 
Kontrola dodržiavania finančného plánu a rozpočtu 
 
Správu o hospodárení predkladá Predsedníctvo výboru SRZ MsO  Košice. 
Celkové výnosy  SRZ MsO Košice dosiahli výšku 620 568,67 EUR - €.  
Výnosové položky, ktoré sa podieľajú na príjmoch SRZ MsO  Košice: 
Výnosy za členské známky, povolenky, pokuty a neodpracované brigády a ostatné 
tlačivá boli vo výške 603 078 EUR.  
Prenájom  kancelárskych priestorov a prenájom zasadačky , chát bol vo výške 
10 800,- EUR. A ostatný príležitostný príjem vo výške  6 690,67 EUR. 
Predpokladaný príjem v porovnaní s plánovaným príjmom bol presiahnutý o 5 368,67 
EUR. 
 
 
 
Tabuľka náklady SRZ MsO Košice k 31.12.2021 
 
Celkové výdaje čerpania rozpočtu za rok 2021  SRZ MsO Košice dosiahli výšku  
619 751,82 €. 
 
Na zarybnenie z vlastných finančných prostriedkov boli náklady vo výške  
206 492,50 €. 
Odvod Rade Žilina za členské známky a povolenky bol vo výške 131 358 € a odvod 
za štátne rybárske lístky vo výške 5 000,- EUR. 
Náklady  na potreby rybárskej stráže vo výške 14 547,32 €. 
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Náklady na potreby hospodárskej skupiny vo výške 16 500,01 EUR 
Náklady na športovú činnosť vo výške  14 349,16 €. 
Náklady  na hospodársku činnosť a réžiu vo výške 164 117,45 €. 
Náklady  na odmeny funkcionárov a členov SRZ MsO Košice vo výške 19 625,- EUR. 
Výdaje na zveľaďovanie majetku vo výške 47 762,38 €. 
 
 
Kontrola stavu zarybnenia v revíroch SRZ MsO Košice 
 
Kontrolná komisia preverila stav zarybnenia revírov SRZ MsO Košice a porovnala ho 
s plánom zarybnenia pre rok 2021 , ktorý bol odhlasovaný na mestskej konferencii 
SRZ MsO Košice. 
Kontrolná komisia konštatovala , že bol dodržaný plán zarybnenia.  
plánované zarybnenie vo výške 200 000.-€ 
zarybnené z vlastných prostriedkov bolo čiastkou 206 492,50.-€. 
Zarybnenie z prostriedkov SRZ RADA Žilina : 25 464,-€ 
Zarybnenie revírov MsO SRZ bolo bolo v celkovej výške 231 956,50 EUR 
 
Kontrolná komisia konštatuje, že aj napriek pandemickým opatreniam tieto 
obmedzenia žiadnym spôsobom neovplyvnili priebeh ani rozsah zarybnenia 
z vlastných zdrojov v roku 2021. 
 
Hospodárenie v SRZ MsO  Košice 
 
Kontrolná komisia sa zamerala na zistenie skutkového stavu majetku podľa 
účtovných štandardov. Zamerala sa  na čerpanie prostriedkov podľa schváleného 
rozpočtu pre rok 2021, ktorý bol schválený v súlade so Smernicou o platení 
zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov SRZ Rada Žilina.  
 
Zarybnenie: 
Schválené zarybnenie vo výške 200 000.--€ 
Čerpanie z  prostriedkov bolo čiastkou 206 492,50 €. 
 
Čerpanie schváleného rozpočtu bolo dodržané na 103,24 %.  Kontrolná komisia 
zistila, že vyššia  čiastka bola spôsobená tým, že vzhľadom k pandemickým 
opatreniam nebolo možné zo strany športovcov zúčastňovať sa pretekov ako v roku 
2019 ( pred pandémiou) a preto sa výbor SRZ MsO operatívne rozhodol časť 
prostriedkov využiť na zarybnenie. Toto rozhodnutie bolo odvôvodnené aj zvýšením 
cien násadových rýb a týmto chcela predísť k zníženiu množstva nasadených rýb za 
porovnateľú cenu z roku 2020. 
 
Kontrolná komisia odporúča na túto skutočnosť, t. j. na zvýšenie cien násadových rýb 
prihliadať pri návrhu rozpočtu na rok 2022, aby zvýšené ceny nemali výrazný vplyv 
na množstvo kúpenej a následne nasadenej ryby v revíroch SRZ MsO Košice. 
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Tiež KK konštatuje, že náklady na povolenky a členské známky pre Rada Žilina boli 
nížšie o 2 642,- EUR oproti plánovanému rozpočtu.  Zároveň kontrolná komisia 
konštatuje, že v súlade s Čl. XIX. Použitie finančných prostriedkov za vydané 
povolenia na rybolov Smernice o platení zápisného, členských príspevkov 
a o vydávaní povolení na rybolov SRZ Rada Žilina bolo zarybnenie prekročené.  
 
 
 
Odvod Rada Žilina  (povolenky,tlačivá)  
Schválené : 134 020,- €. 
Čerpané : 131 358,- €. 
Čerpanie bolo na 98,02 %. KK konštatuje, že výška plánovaného rozpočtu sa len 
minimálne odlišuje od čerpania   preto odporúča v roku 2022 vychádzať z rovnakého 
princípu pri návrhu výšky rozpočtu na odvod Rade za rok 2022. 
 
Rybárska stráž: 
Schválené : 20 000.- €.  
Čerpané :  14 547,32- €. 
Čerpanie bolo nižšie o 27,26%. Kontrolná komisia skonštatuje, že rozpočet bol 
schválený vo výške 28 %  predpokladaných vybratých pokút  a neodpracovaných 
brigád. Napriek tomu, že plánovaný rozpočet je nižší  s čerpaním rozpočtu KK pri 
zostavovaní rozpočtu na rok 2022 odporúča ponechať percentuálny podiel  pre RS 
z dôvodu predĺženia obdobia lovu rýb na celý rok oproti minulým obdobiam. 
KK konštatuje, že v súlade s odporúčaním na vykazovanie  výdavkov na Používanie 
motorového vozidla v majetku RS pre výkon činnosti RS sa účtuje tak ako to KK 
navrhla a to na hospodársku činnosť 
 
Športová činnosť: 
Schválené : 24 700,- €. 
Čerpané :     14 349,16 €. 
Čerpanie bolo nižšie o 41,91 %. Kontrolná komisia konštatuje, že toto zníženie bolo 
spôsobené hlavne pandemickými opatreniami platnými v roku 2021 v dôsledku čoho 
sa viac pretekov nemohlo konať.  V porovnaní s rokom 2020, kedy rovnako platili 
pandemimické opatrenia je to už oveľa viac a preto KK navrhuje pri zostavovaí 
rozpočtu za rok 2022 neprihliadať na nižšie čerpanie v roku 2021, ale riadiť sa 
ukazovateľmi z toku 2019.  
KK ďalej konštatuje, že v roku 2021 sa SRZ MsO Košice pri poskytovaní finančnej 
podpory športovcov ďalej riadi schválenými  Pokyny na finančnú podporu športovcov 
registrovaných družstiev, ktoré naďalej ostáva v platnosti. 
KK konštatuje, že finančná pomoc za rok 2021 sa poskytla v súlade so schválenými 
pokynmi a podrobná evidencia čerpania finančnej podpory jednotlivých družstiev 
tvorí prílohu č. 3 tejto správy. KK odporúča v pokynoch na finančnú podporu 
športovcov upresniť oprávnenosť čerpania, a to napríklad z pohľadu miesta konania 
pretekov.  
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Réžia a hospodárska činnosť chodu SRZ Mso Košice: 
Schválené : 170 000 €. 
Čerpané :     178 466,61 €. 
Čerpanie bolo prekročené o 4,98 % oproti schválenému rozpočtu. KK komisia však 
konštatuje, že adekvátne k zvýšenému čerpaniu oproti schválenému rozpočtu bol aj 
vyšší príjem za členské príspevky a  zápisné a tiež neprečerpanie rozpočtu na 
zveľaďovanie a obstaranie majetku,  ktorý pokrýva výdaj réžie a hospodársku 
činnosť.  
 
 
 
Odmeny funkcionárom: 
Schválené : 20 000.- €. 
Čerpané : 19.625.- €. 
Čerpanie odmien funkcionárov bolo vo výške 98,13 % zo schváleného rozpočtu. 
Kontrolná komisia konštatuje, že schválený rozpočet bol dodržaný. 
 
Zveľaďovanie nehnuteľného a hnuteľného majetku: 
Schválené : 54 400 €. 
Čerpané :    47 762,38 €. 
 
Čerpanie rozpočtu bolo realizované  na 87,80 %. Kontrolná komisia konštatuje, že 
rozpočet bol dodržaný. Rozpočet bol použitý prevažne na rekonštrukciu chát v Čani 
a na upevnenie brehov vodných tokov.  
. 
 
Hospodárenie v MSO Košice s.r.o. 
 
Tržby – za  predaj  rýb , 133 158,50 € bez DPH.  
Tržby z prevádzkovania Hostel-  u  18 285,01 EUR 
Tržby zo zapožičania motorových vozidiel  7 200,- EUR 
Ostatné výnosy  781,16 EUR          
Spolu                                            159 424,67 EUR 
 
Nákup rýb je vo výške 128 206,- EUR.  
Náklady na prenájom Hostel 3 600 EUR 
Náklady na prevádzku Hostelu  14 574,23 EUR 
Ostatné náklady (nákl.na autá, réžia ...) 13 213,07 EUR 
Odpisy DHM                                             5 307,39 EUR 
Spolu                                                    164 900,69 EUR 
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Výsledok hospodárenia  -5 476,02 EUR po  uzávierkových účtovných operáciách 
pred zdanením. 
 
 
MsO Košice s.r.o. v roku 2019 v súlade so schválenými uzneseniami začala 
s nákupom pozemkov a v tomto trende pokračovala aj v roku 2020 v roku 2021 sa 
nákup pozemkov pozastavil a s jeho nákupom sa plánuje pokračovať v roku 2022. 
K 31. 12. 2021 bolo zakúpených 134 162 m2 pozemkov v celkovej hodnote 
71 034,01 EUR vrátane  príslušenstva-( poplatky na kataster...) Nadobudnutie 
pozemkov je zaúčtované v súlade s účtovnými predpismi. Finančné prostriedky na 
kúpu boli realizované z úverov  od materskej spoločnosti SRZ MsO Košice, v súlade 
so zmluvou o úverovom rámci.  
Celkový stav pôžičiek  SRZ MsO Košice pre dcérsku spoločnosť MsO Košice s. r. o. 
od založenia MsO Košice s. r. o. v roku 2014 k 31. 12. 2021 predstavuje výšku 
80 430,21 EUR. Výška pôžičky bola v roku 2021 ponížená vzájomným zápočtom 
pohľadávok a záväzkov SRZ MsO Košice a  MsO Košice s. r., v súlade 
s ustanovením schváleným na Mestskej konferencii konanej dňa 1. 7. 2020. SRZ 
MsO  Košice si týmto  zvýšila majetok vo svojej dcérskej spoločnosti, ktorej je 100% 
vlastníkom o 150 000,- EUR. Zápis v Obchodnom registri o tejto transakcii bol 
zrealizovaný dňa 9. 3. 2021.  
Výška pôžičky pozostáva z finančných prostriedkov poskytnutých na rekonštrukciu 
Hostel Vodná z predchádzajúcich období a nákup pozemkov pod vodnou plochou 
Kechnec. 
KK navrhuje, že MsO Košice s.r.o. bude zostávajúcu výšku  pôžičiek splácať 
postupne a to  v závislosti od výsledku hospodárenia daného účtovného obdobia. 
Kontrolná komisia navrhuje schváliť uznesenie na splácanie pôžičiek  pre MsO 
Košice s. r. o. tak, že ak MsO Košice s.r.o. vykáže výsledok hospodárenia pred 
uzávierkovými účtovnými operáciami 6.000,- EUR a viac, vyplatí ročne  pôžičku 
najmenej vo výške 1.000,- EUR. MsO Košice s. r. o.  
 
  
Kontrola komisia konštatuje : 
 
SRZ MsO Košice postupovala podľa schváleného rozpočtu mestskej konferencie na 
rok 2021. Prostriedky ktoré neboli vyčerpané v jednotlivých schválených bodoch boli 
z väčšej časti použité na zarybnenie a réžiu chodu SRZ MsO Košice. 
KK overovala aj skutkový stav rekonštrukcie  chát v Čani v roku 2021 a konštatuje, 
že prevedené práce v roku 2021 výrazne pokročili oproti roku 2020. KK konštatuje, 
že chaty sú hotové odhadom na 90%.   
KK počas priebežných kontrol evidencie drobného hmotného majetku zistila 
zlepšenie evidencie a sprehľadnenia stavu DHM. KK navrhuje presnejšiu evidenciu 
pri používaní náradia spojenú s hospodárskou a športovou činnosťou.  
KK odporúča aby  bolo na nasledujúcej mestskej konferencii SRZ MsO v Košiciach 
kde sa bude schvaľovať nový rozpočet na rok 2022 , prehodnotila čerpanie v  
jednotlivých bodoch a prihliadalo sa v návrhoch pri jednotlivých častiach hodnotenia 
v tejto správe. 



 Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Košice  
                                so sídlom: Vodná 1, 040 01 Košice, IČO: 30686032 
                                                                                                                               Príloha č. 4 
KK ďalej konštatuje, že rovnako ako v roku 2020 aj v roku 2021 vykonala menšie 
operatívne opatrenia smerujúce k zlepšeniu svojej kontrolnej činnosti a to aj tým, že 
aj keď jej to organizačný poriadok výslovne neurčuje ako dôkaz vecnej kontroly zo 
strany KK nenapíše len zápis z kontroly, ale podpíše každý jeden doklad na znak 
skontrolovania zo strany člena KK, ktorý kontrolu vykonal.  
Zároveň KK víta dobrovoľný účtovný audit a správu nezávislého audítora prednesie 
na Mestskej konferencii. 

 


